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Щепартамецту охорони здоровrя
Полтавськоi ОДА

Керiвникам СГД, якi
займаються
реалiзацiею (торгiвлею),
зберiганцям та використанням
лiкарських засобiв

Повiдомлення NЬ 23lЯК вiд 26.02.2020
З метою забезпечення контролю якостi лiкарських засобiв на територii

ПолтавськоI областi В порядкУ iнформуваIпil направляемо Вам наступнi

розпорядження Щержавноi служби Украiни з лiкарських засобiв та
контролю за наркотиками за перiод з25.О2.2О20 по 26.о2.2о2о.

при виrlвленнi зразкiв лiкарських засобiв з€}значених у даних

розпорядчих документах вжити заходи, що зазначенi в них та повiдомити
територiальний орган ,щержлiкслужби за мiсцем розташування про вжитi
заходи щодо виконання даних розпоряджень.

одночасно iнформуемо, що з даними розпорядженнями можна

ознайомитися на сайтi Щержавноi служби Украiни з лiкарських засобiв та
контролю за наркотиками (hЩр :ZZСlsяqyдф.

Щодаток на1 арк. в 1 прим.
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,.rлf/ Рп",uIСвлевА(O5З2) 59-0ДфRавна служба з лiкарських засобiв та контролю
l V ' М2 за наркотиками у Полтавськiй областi
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Ресстр документiв щодо якостi ЛЗ
(станом на 26.02.2020)
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Ёйробника,
KoaiHa; 1

26,о2.2а2о
7496-
0о1.1/0о2.0/17-
20

пост.
заборона Uл/75L6/оL/оI

цЕрЕБрокурин@,
розчин для iн'екцiй,
2 мг/мл по 2 мл в
амлулi; по 1О ампул
у коробцi з картону

471 1 1в тов "HIP",
УкраТна

25.о2.2о2о
141 1-
001.1/0о2.0/17_
2о

пост.
заборона Uл/Lв72/оL/оL

АтАрАкс@,
таблетки, вкритi
плiвковою
оболонкою, по 25 мг

Bci cepiT
ЮСБ Фарма
С.А., Бельгiя

25,а2.2о2о
t44B-
001, 1/002,0/17-
2о

пост.
заборона SoMAzINA

SoMAZINA, 1о0
mg/ml solucion оrа|
З0 ml

Bcl cepll
Fеггег
Iпtегпасiопаl
S.A., Sраiп

25,о2.2о2о
1,44в-
ooLt/oo2.o/17-
20

пост.
заборона

полиоксидониЙ@
лиоф

полиоксидониЙ@,
лиофилизат для
приготовления
раствора для
иньекций во
флаконах по б мг Ng
5

Bci cepii

ооо,нпо
Петровакс
Фарм",
Россиt]сr<ая
Федерация

25,о2.2а2о
1448-
0o1,U002.0/17-
2о

-,locT.

]аборона ЛОНГИДАЗАФ

лонгидАзА@,
лиофилизат для
приготовления
раствора для
иньекций во
флаконах З000 МЕ
N95

Bci серiI

ооо,нпо
Петровакс
Фарм",
российская
Федерация

25.о2.2о2о
I44a-
001.1/002,0/17_
20

1ост.
]аборона NIVALIN

NIVALIN, 2,5 mglml,
гоztwог do
wstrzykiwan, 10
ampulek ро 1 rrrl

Bci cepiT
Sорhагmа
AD, -

25,02.2020
1449_
001,U002,0/17-
2о

,,locT,

заборона
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